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Psoas compartiment – nervus ischiadicus blokkade voor 

prothetische heup chirurgie 

Klinische effectiviteit versus ongewenste bijwerkingen 
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Samenvatting 

 

In dit proefschrift presenteren wij een ‘risk / benefit’ analyse van een gecombineerde psoas – 

compartiment  / nervus ischiadicus  blokkade (PCSNB) bij patiënten die een totale 

heupprothese-operatie ondergaan. In de hoofdstukken 2-4 beschrijven wij de klinische 

effectiviteit van een PCSNB toegespitst op prothetische heupchirurgie. In de hoofdstukken 

2, 5-7 beschrijven wij de ongewenste bijwerkingen en complicaties van een PCSNB. De 

resultaten van deze studies werden gebruikt om onze kennis ten aanzien van klinische 

voordelen versus ongewenste bijwerkingen van PCSNB (in het kader van zowel een 

locoregionale techniek t.b.v. de anesthesie als de postoperatieve pijnbestrijding) bij patiënten 

die een totale heupprothese operatie ondergaan, te vergroten.  

 

Op basis van systematische analyse van de literatuur concluderen wij in hoofdstuk 2 dat 

voor de postoperatieve pijnbestrijding na inbreng van een totale heupprothese, een PCSNB 

een goed alternatief kan zijn voor de centrale neuraxisblokkades (zoals epidurale analgesie) en 

dat een PCSNB een betere pijnbestrijding geeft dan intraveneus toegediende opiaten en een 

andere perifere zenuwblokkade van het been (nervus femoralis blokkade of ‘3-in-1 blok). 

Echter, er is onvoldoende bewijs dat een PCSNB gecombineerd met sedatie, als locoregionale 

techniek t.b.v. de anesthesie een volwaardig alternatief is voor algehele anesthesie (narcose) of 

centrale neuraxis blokkades (spinale / epidurale anesthesie). Onderzoek van beschikbare 

literatuur liet verder zien dat de incidentie van ongewenste bijwerkingen dan wel complicaties 

na een PCSNB klein is. Ongewenste epidurale verspreiding van het ingespoten 

lokaalanestheticum werd als meest frequente bijwerking genoemd. Daarnaast werd in 

pharmacokinetische studies aangetoond dat een eenmalige dan wel continue toediening van 

lokaal anesthetica in de nabijheid van de plexus lumbosacralis als veilig beschouwd mag 

worden. 



Samenvatting 

 161 

 

In hoofdstuk 3 beschrijven wij in een gerandomiseerde klinische studie dat een ‘single 

injection’ PCSNB een adequate postoperatieve pijnstilling geeft bij patiënten die een totale 

heupprothese implantatie onder algehele anesthesie in combinatie met een PCSNB 

ondergaan. Een lage consumptie van zogenaamde ‘rescue – opiaten’ in de postoperatieve fase 

bevestigt de analgetische potentie van een PCSNB voor prothetische heup chirurgie. De non-

racemische lokaalanesthetica levobupivacaine (Chirocaine®) en ropivacaine (Naropin®), 

hebben, in equipotente doseringen, gelijke analgetische effecten als het racemische 

bupivacaine. Wij beschrijven dat dermatoom L1 matig tot slecht verdoofd is na een PCSNB 

(ongeacht welk lokaal anestheticum werd gebruikt) en aangezien het bovenste gedeelte van de 

incisie bij prothetische heup chirurgie in dit dermatoom gelokaliseerd is kan dit de reden zijn 

voor de milde postoperatieve rest-pijn zoals geobserveerd in deze patiëntengroep. Een 

oplossing voor dit probleem zou gezocht kunnen worden in een modificatie van deze perifere 

zenuwblokkade voor prothetische heup chirurgie. Hierbij kan gedacht worden aan een 

continue toediening van lokaalanesthetica middels een psoas catheter of de toevoeging van 

een andere blokkade zoals een subcostale- of een hoog lumbale paravertebrale blokkade. De 

motorische blokkade was het meest uitgesproken na een PCSNB met racemisch bupivacaine, 

hetgeen dit lokaalanestheticum minder aantrekkelijk maakt voor deze perifere blokkade. 

 

In hoofdstuk 4 worden de uitkomsten van een kleinschalig onderzoek beschreven naar de 

effecten van een continue PCSNB bij patiënten die een totale heupprothese operatie hebben 

ondergaan. Gevonden wordt dat een continue PCSNB adequate postoperatieve pijnstelling 

bewerkstelligt bij deze patiënten. Desalniettemin kan de hypothese dat een continue PCSNB, 

gebruik makend van een stimuleerbare katheter opgevoerd door een naar proximaal gerichte 

Tuohy naald, tot een meer uitgebreidere blokkade leidt, niet bevestigd worden. De hoogte van 

het sensorische blok na een continue PCSNB was vergelijkbaar met die na een “single 
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injection” PCSNB. Verder werd de continue PCSNB beschreven in deze studie gekenmerkt 

door een relatief “trage start”, welke toegeschreven kan worden naar een relatieve lage dosis 

lokaalanesthetica in de initiële bolus. De stimuleerbare katheter was van een beperkte waarde 

daar bij de meeste patiënten de motorische respons niet behouden bleef tijdens het opvoeren 

van de katheter tijdens stimulatie.  

 

In hoofdstuk 5-7 beschrijven wij onze studies naar mogelijke bijwerkingen en / of 

complicaties na een PCSNB, waarbij onderscheid wordt gemaakt in twee aandachtsgebieden. 

Allereerst hebben wij gekeken naar totale plasma concentraties van de gebruikte 

lokaalanesthetica na een PCSNB om het risico van een toxische reactie te beoordelen. 

Vervolgens hebben wij veranderingen op het gebied van hemodynamiek en geleidingstijden 

beschreven.  

 

In het onderzoek beschreven in hoofdstuk 5 worden lage totale plasmaconcentraties van 

lokaalanesthetica na een PCSNB bij de door de fabrikant aanbevolen, maximale doseringen 

van bupivacaine, levobupivacaine en ropivacaine gevonden. Deze totale plasmaconcentraties 

bleven ver onder de drempelwaarde waarbij in de literatuur cardiale of centraal zenuwstelsel 

toxiciteit worden beschreven. Dit doet veronderstellen dat de ‘veiligheidsmarge’ t.a.v. het 

gebruik van doseringen en volumina van lokale anesthetica in dergelijke blokkades breder zou 

kunnen zijn. Hoewel de totale absorptie gedurende de eerste 4 uur na de PCSNB geen 

verschil liet zien tussen de drie gebruikte lokaalanesthetica, was de initiële systemische 

absorptie van levobupivacaine langzamer dan bupivacaine of ropivacaine. Dit kan verklaard 

worden door een sterkere intrinsieke vasoconstrictoire werking van levobupivacaine, die dit 

lokaal anestheticum met name geschikt maakt in gevallen waarbij hoge doseringen 

lokaalanesthestica worden gebruikt, zoals bij een PCSNB. 
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In het onderzoek beschreven in hoofdstuk 6 vinden wij geen veranderingen in cardiac index 

bij patiënten die een PCSNB hebben gekregen. Verder vinden wij een kleine, doch 

significante vermindering van het slagvolume na een PCSNB, welke vermoedelijk het gevolg is 

van een daling van de preload en de afterload door vaatverwijding in het verdoofde been 

(hemi sympathectomie). Deze veronderstelling werd gesteund door een gemeten afname van 

de gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) en de diastolische bloeddruk. Beschreven statistisch 

significante veranderingen in arteriële bloeddrukken bleven binnen klinisch acceptabele 

grenzen en men kan zich afvragen of deze hemodynamische veranderingen klinisch relevant 

zijn. 

 

In het onderzoek gepresenteerd in hoofdstuk 7 vinden wij een significante QTc interval 

verlenging na een PCSNB met bupivacaine, levobupivacaine en ropivacaine, in combinatie 

met algehele anesthesie met fentanyl, thiopental, succinylcholine en sevofluraan. Een meer 

uitgesproken QTc interval verlenging werd gevonden in de periode kort na de inleiding en na 

de PCSNB, in een subgroep analyse. Aangezien bovengenoemde medicijnen voor de inleiding 

en het onderhoud van de anesthesie ook hun invloed kunnen hebben op het QTc interval, 

hebben wij bij vijf patiënten het QTc interval geanalyseerd na een PCSNB zonder algehele 

anesthesie. In deze laatste groep was er ook sprake van een significante QTc interval 

verlenging. Deze was echter significant lager dan de QTc verlenging in de gecombineerde 

groep. 

 

In hoofdstuk 8 beschrijven wij de samenvatting en de discussie van dit proefschrift. 
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